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Laten we stilstaan op deze dag.
Dat ik aan hun denken mag.
Veel mensen hebben voor ons gestreden.
Daarom leven we nu in vrede.
Wij zijn blij dat wij niet in die tijd leefden.
Mensen die naar het einde streefden.
Een verhaal van velen die het leven lieten.
Zodat ik en vele andere van de vrijheid mogen genieten.

Anouk Stelwagen & Hannah de Vries

4 mei
4 mei zijn we 2 minuten stil.

Om respect te tonen aan de slachtoffers.
Om terug te denken wat ze vroeger ons deden.

En nu mogen wij in vrede leven.
Daar zijn wij dankbaar voor.

Oorlog doet nog steeds heel veel pijn.
Mag er voor iedereen vrede zijn.

Roan Schreijer en Hendrik Landman

Oorlog
Op 4 mei zijn we allemaal even stil.
Want oorlog dat is wat niemand wil.
2 minuten even niks.
En terug denken aan die nare tijd.
Want wat was het toch een harde strijd.
Engeland was bereid.
En heeft ons land uiteindelijk bevrijd.

Jessy Sterk & Elzemaaike Raap

4 & 5 mei Nationale herdenking
(gedichten leerlingen groep 7&8 ‘t Raerderhiem)

foto ©meerdan1000woorden.nl  
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Blommen en oar 
Praet 
Lonkend longkruid
 
Vrouwen zijn gemaakt van 
meisjes, schreef Herman de 
Coninck. Maar het meisje 
verstomt in de loop van de jaren. 
Van binnen en van buiten. Wat 
ooit een “giechelend” uitje met 
vriendinnen was om de eerste 
mascara te kopen, ontaardt in het 
inslaan van grondstoffen voor 
balseming. Uiteindelijk verdrinkt 
het meisje in een bad Oil of Olaz. 
De enige troost van de vrouw 
die rest is de tuin. Niet zonder 
leedvermaak ziet ze de bloemen 
in de herfst verschrompelen. 
Toch geven die het antwoord 
op de vraag hoe God toch zo 
“nonchalant” met schoonheid om 
kan springen.

Elk voorjaar krijgt het Longkruid 
rode bloemen. Later worden die 
blauw/paars. Zo kan elke hommel 
zien hoe snel ze verouderen. Rode 
bloemen moeten ze hebben, die 

zitten vol nectar. Bijna wellustig 
speuren de hommels met hun 
lange tongen de zoete bodem van 
het kelkje af. Een paarse (oude) 
bloem vliegen ze straal voorbij. 
Onbevredigd blijft ze achter in 
haar “chagrijnig” paars. Waarom 
maakt ze niet wat rode kleurstof 
aan voor een jong blosje? Omdat 
ze zich opoffert voor haar soort. 
Met haar paars gedraagt ze zich 
als een vrouw die opzettelijk 
rimpels kweekt en een snor laat 
staan. Ze lokt niet maar stoot af. 
Zodoende wijden de insecten 
zich aan de jonge bloemen die 
nog bestoven moeten worden. 
Al doen de oude bloemen zich 

zo tekort, voor de soort is dit de 
beste manier om het voortbestaan 
te verzekeren.

Zouden de bloemen even “vals” 
spelen als mensenvrouwen, 
met hun antirimpel crème en 
botox, dan was het snel met het 
longkruid gedaan. Wat dan? Zoals 
altijd ligt de oplossing achter 
de eenvoud verborgen. Je hoeft 
je niet in te smeren met allerlei 
soorten cosmetica en te laten 
botoxen. Accepteer je zelf zoals je 
bent!!

Hans Stouthart
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 2 mei 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
Vrijdag 14 mei vanaf 7.00 uur Oud papier Hele dorp
Zondag 16 mei 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
Zondag 23 mei 11.00 uur Kerkdienst (Pinksteren) Laurentiuskerk
Zondag 6 juni 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
Vrijdag 25 juni vanaf 7.30 uur Oud papier Hele dorp

It keatsseizoen is 
wer begûn
Op tiisdei 20 april bin de 
klubtrainingen foar de jongerein 
wer begûn. Op it fjild ha mar 
leaust 65 bern training han fan 
trainers Aluca, Sanne, Ilse, Marrit, 
Jens, Jelmer-Foppe, Anno en 
Wobbe. 

Op snein 2 maaie stiet de earste 
wedstryd op it programma. Sjoch 
foar de hiele aginda fan 2021 op 
www.wez-wis.nl
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 18, nummer 175
Mei 2021
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

Redactieleden
Johan Keuning (penningmeester)
Heidi Andringa (interviews)
Harmen de Vries (opmaak)
Anneke Lycklama (redactie & opmaak)
Anneke Veenstra (redactie & opmaak)

Distributie
Johanna Kooistra

Kopij
Anneke Veenstra
It Fintsje 21
9012 CP  Raerd
doarpskranteraerd@hotmail.com
Bankrekeningnummer:
NL25RABO0351455825

Inleveren kopij
Voor het juninummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 mei (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van juni wordt in de 
eerste week van juni bezorgd.
   
Oplage
320 stuks

Abonnementen buiten Raerd
€ 38,50 per jaar (per nummer 
€ 0,89 + € 2,61 porto = € 3,50)

Druk 
BladNL

Nuttige informatie

Algemeen alarmnummer
112
Gemeente Súdwest-Fryslân
140515
Ziekenhuizen
Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK  Sneek
0515-488888
De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW  Heerenveen
0513-685685
MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD  Leeuwarden
058-2866666
Dokterswacht Friesland
0900-1127112
Huisarts
Huisartsenpraktijk Grou
Oostergoostraat 53
9001 CH  Grou
0566-621310
Zwangerschap
Verloskundepraktijk It Bertehûs
Leppedyk 37, 8491 GJ  Akkrum
0566-651146
Dierenarts
Praktijk Grou
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou
0566-601464
Basisschool
OBS It Raerderhiem
Sélânswei 2, 9012 CN  Raerd
0566-602272
Wijkagent
Trinus Hoekstra
0900-8844
Postagentschap
Het dichtstbijzijnde postagent-
schap is in Grou bij Boekhandel 
Friso aan de Hoofddstraat 5
Meldpunt overlast
140515
Meldpunt openbare ruimte
0515-489000
Kerk
ds. Liesbet Geijlvoet
058-2503819

Neem nu het besluit
eet kwaliteit groente en fruit
Koop eens witlof of rode kool
     
  bij

uit Tersoal

Of fruit om van te watertanden ...
Zeker! Er zijn ook fruitmanden!

Bel:
0515-521216 of
06-20914571

Bernard Abma
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Dodenherdenking 4 mei 2021 te Raerd          

Het is helaas niet mogelijk om in gezamenlijkheid de dodenherdenking op te luisteren met ons aller 
aanwezigheid bij het monument. Toch willen we een vorm vinden om er bij stil te staan. Ons de namen 
inprenten of tenminste een paar namen te herkennen, proberen te onthouden. Telkenjare opnieuw. Ook in tijden 
van Corona en ook in 2021. Misschien wel juist nu. Ieder jaar een bewust stilstaan bij…..  al is het maar even… 
Hen gedenken is nodig. Broodnodig. Voorwaarde voor alle vrijheid. In deze tijden van grote onzekerheid al 
helemaal. We realiseren ons meer dan ooit hoe wankel het wereldevenwicht is. Wat wij zelf kunnen bijdragen is - 
toegegeven - bitter weinig. En het was en is niet zonder gevaar. Want…..    
                                                                                                                                      
Zovelen zijn op gruwelijke wijze vermoord. Zovelen naamloos verloren achter gebleven op de slagvelden. 
Zovelen hebben desalniettemin de moed gevonden- al was er reële angst-    zich te verzetten tegen de 
onmenselijke wreedheden. Zo erg was het dat we zelfs nu nog amper de dodelijke slagkracht van die wreedheid 
tot ons durven laten doordringen. Nadenkend over dit schrijven schoot me een gedicht van Halbo Kool (1907-
1968) te binnen of beter gezegd een gedeelte daaruit. Dagen lang zoemde het door mijn hoofd. Het gedicht heet: 
Jonge vrede. De tekst van het fragment luidt:

bij vlaggen, halfstok in plantsoenen
hoor je jezelf  hun namen noemen

Alleen al de omvang van de gruweldaden vergt een herhaald stilstaan. Een kwetsbare mens in zijn opperste 
dapperheid verloren gegaan in de machinerie  die oorlog heet. Diepe pijnlijke sporen maken het letterlijk 
ondenkbaar. Het is geweest. Het was er in haar allesvernietigende verschijning. We kunnen er niet om heen. We 
kunnen het niet niet denken. Nooit meer Auswitzch, Westerbork, Vught , Bergen Belzen, Ravensbruck, Sobibor, 
Treblinka , Mauthausen, Waasdorpervlakte, Putten, Buchenwald, Amersfoort, De Hollandse Schouwburg ……

Een eindeloos lijkende rij die schreeuwt om een: Nu is het genoeg!!! Dit mag nooit meer gebeuren!
Als dit ons al niet aan het denken zet en motiveert om heel bewust de dodenherdenking 
te beleven dan sluit ik af met de slotregels van het in bovenstaand aangehaalde gedicht.                                                                                              
Opdat we er even helder en klaar toe worden aangespoord. Gedenk hen die vielen met liefde en respect want dat 
is wel het minste wat we kunnen doen. Gedenken…………omdat……….

er zijn veel te veel jonge doden
om ongestoord te kunnen dromen

Sieger L. van der Zwaag
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

No moat it net raerder 
Gûl net omdat it foarbij is, mar laitsje 

omdat it gebeurd is.

Der is net te min goed nijs, der is 
allinne te min oandacht foar goed nijs.

Do meist mij reitsje mei de wierheid, 
mar doch mij noait sear mei in leagen.

Doe ik ophâlde mei sykjen, fûn ik 
mijsels werom.

Do hoechst net de hiele trep te sjen om 
de earste stap te setten.

•	 Sawol de bingo foar de bern as de 
folwoeksenen wie online, moai dat 
it sa koe. 

•	 Snein 11april wie der op it 
sportfjild in grutte groep keatsers 
dwaande mei in leuk mesykje 
derbij. 

•	  Yn it Raerder Bosk wie it ek wêr 
drok mei minsken. Wat kinne wij 
as Raerders dèr dochs grutsk op 
wêze. De natuer is eltse dei wêr 
oars en moai. 

•	  Ha jim wolris in ekster sjoen, die 
hast in beam kapje soe. It bist pikte 
krekt salang troch dat it in hiele 
grutte tûke hie en fleach der mei 
fuort.
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Fan’e deade neat 
dan goeds
Tusken Ysbrechtum en Snits 
leit Skoonoord. Yn ‘e fyftiger 
jierren ek al, allinnich lei 
it der doe gâns oars hinne. 
Spoarrails oan ‘e noardkant en 
in brede sleat oan ‘e súdkant. 
Eltse dei ried oer dat spoar 
in Sik (lyk as der no noch ien 
by it modelspoarmuseum yn 
Snits te bewûnderjen is) mei 
in stikmannich spoarwagons 
nei it Hollandia Súvelfebrik yn 
Boalsert. Oer de brede sleat 
allegearre brechjes hearrende 
by in rige wenningen. Yn ien 
fan dy hûzen wenne Muoike 
Alie (har bynamme). It like 
in hiele skeet, it boarst foarút 
en hja prate Frysk mei in wat 
opskroefde tongfal. Der waard 
grute dat hja in winkeltsje 
ûnder de skelk hie. Hoe dan 
ek, der stie wol gauris in grutte 
frachtwein fan Oldenburger út 
Grins foar de doar en dy stie 
dêr te lang om allinne in pakje 
te bringen.

Dat wie tink foar ús heit it 
momint om my dêr de oare 
deis hinne te stjoeren om 
te freegjen as sy miskien ek 
nochris wat fan har skuld 
ôfbetelje woe (want muoike 
Alie wie min fan beteljen en 
siet algeduerich krap by kas). 
Dat ik trouwens it mier oan 
soksoarte fan boadskippen 
hie, kinne de measten har wol 
yntinke.

Hindrik Kuperus (har man) 
wie in notoire alkoholist/

sûplap en hie syn slachterij al 
fersopen, mar koe der likegoed 
net fan ôfbliuwe. Sa no en 
dan krige er it delirium en 
moast er opnaam wurde yn it 
âlde St. Antonius Sikehûs yn 
Snits en as er dan wer wat by 
sûpe en stút wie moast er sa 
no en dan noch op it aljemint 
komme foar kontrôle. Hoewol 
de goede man tiid by de roes 
hie om op de bus te stappen, 
liet der him leaver ride. Net 
eltsenien hie doe noch in auto. 
Bakker Leystra hie lykwols 
in auto foar syn wurk en dêr 
makken syn klanten graag 
graach ge-(mis-)brûk fan. Sa 
ek Hindrik Kuperus, it koste 
fansels ek minder duiten as 
by taxibedriuw Hanenburg. 
Tillefoan: “Leystra, kinne jo my 
efkes nei ’t sikehûs ta bringe?” 
Leystra: “Ik kom der oan!” Sa 
gong dat. Op “Wannear moat 
ik jo wer ophelje?”  kaam it 
antwurd: “Ik skilje wol!” En 
op’e neimiddei skille Hindrik: 
“Jo kinne my helje Leystra, ik 
sit by v. Leeuwen” (de kroech 
it tichste by it sikehûs en dat 

er dêr net oan ‘e kofje siet mei 
dúdlik wêze, hy koe it net litte).

Lang om let gong it dochs 
mis. Moarns iere betiid, foar 
melkerstiid, fûn de arbeider 
fan Reitsma Hindrik tusken 
de rails… Jûns let ûnderweis 
nei hûs ta mei in flinke slok 
op is er tusken de rails hingjen 
bleaun. Fansels moast der earst 
ûndersyk dien wurde foardat 
it lichem frij jûn wurde mocht. 
Doe op in middei dêrnei hôldt 
de lykwein op Skoonoord. De 
buorlju stiene op it brechje: 
Folkert, Teades Aukje, Liuwes 
Jantsje en Pieters Marie. 
Lêstneamde wie tige mûlryp 
en koe it moai opsizze, sa no 
ek wer, want doe’t Hindrik yn 
de kiste oer it brechje droegen 
waard, wie har sizzen: “Fan de 
deaden neat dan goeds, mar dit 
is de earste kear dat ik Hindrik 
noftern it brechje oerkommen 
sjoch!” 

Geart Leystra
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Notulen schriftelijke 
jaarvergadering
9 april 2021

Geachte leden,

Naar aanleiding van de schriftelijke jaarvergadering 
hebben 23 huishoudens het stemformulier ingevuld 
en tijdig geretourneerd. Iedereen is lid van Plaatselijk 
Belang.

•	Gert	Top:	De	leden	zijn	unaniem	akkoord	met	het	
benoemen van Gert Top als bestuurslid.
•	Goedkeuring	havengelden:	Eén	lid	gaat	niet	
akkoord met de havengelden.
•	Goedkeuring	havenreglement:	Eén	lid	is	niet	
akkoord met het havenreglement.
•	Wij	zijn	erg	blij	dat	Cornelia	Bles	wil	deelnemen	aan	
de werkgroep welkomstpakket. Wij zullen contact 
met haar opnemen. Wij vinden het teleurstellend dat 
er voor de andere werkgroepen geen animo is.

Vragen en opmerkingen over de notulen en/of 
jaarverslagen van 2020
•	Een	lid	vraagt	verduidelijking	of	Dirk	de	Jonge	
in het bestuur van Plaatselijk Belang zit of in de 
werkgroep welkomstpakket. Antwoord: Dirk de Jonge 
zit in de werkgroep welkomstpakket.

Vragen en opmerkingen financiële overzichten van 
2020 en de begroting van 2021
•	Meerdere	leden	constateren	dat	het	kapitaal	van	de	
Dorpskrant sterk terugloopt en vragen of hier iets aan 
gedaan kan worden door bijvoorbeeld een vrijwillige 
bijdrage. Antwoord: Dit is een mogelijkheid. Er is een 
gesprek geweest met de redactie van de Dorpskrant. 
Plaatselijk Belang heeft aan de redactieleden 
voorgesteld om een zakjesactie te houden. De 
redactie van de Dorpskrant zou dit in overweging 
nemen.
•	Eén	lid	mist	een	financiële	lange-termijn-visie	

voor de haven en het strandje en vraagt zich af of 
het havengeld hoog genoeg is om bijvoorbeeld groot 
onderhoud over een aantal jaren te bekostigen. Deze 
vraag wordt voorgelegd aan de havencommissie. Deze 
zal hiermee aan de slag gaan. 

Rondvraag
•	Opmerking	van	Tiny	Zijlstra:	Respect	voor	de	acties	
van Plaatselijk Belang. De resultaten zijn zichtbaar 
voor het dorp. Ben erg benieuwd naar de voortgang 
van de woningbouw. Antwoord: Wij houden het dorp 
op de hoogte van ontwikkelingen.
•	Opmerking	van	familie	Stouthart:	Bedankt	voor	
jullie inzet.
•	Opmerking	van	Dirk	de	Jonge:	Mooi	opgelost	om	
schriftelijk te vergaderen.
•	Wiebe	Stelwagen:	Zou	Plaatselijk	Belang	bij	de	
provincie Friesland aan kunnen geven dat wij op de 
hoogte willen blijven van de gasvelden Grou-Raerd? 
Antwoord: Plaatselijk Belang zal contact opnemen 
met de provincie Friesland over de mogelijke 
gaswinning in de driehoek Grou-Reduzum-Raerd. 
We zullen de bewoners op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. 
•	Het	is	een	lid	opgevallen	dat	er	een	elektrische	
auto geparkeerd staat op de Buorren waar een 
parkeerverbod geldt en dat deze daar wordt 
opgeladen. Antwoord: Het is niet de bedoeling dat 
daar auto’s worden geparkeerd, maar het is niet aan 
Plaatselijk Belang om daar wat mee te doen. Je kan 
een MOR (Melding Openbare Ruimte) indienen bij 
de gemeente SWF.
•	De	heer	van	Erp	vindt	het	niet	wenselijk	voor	de	
beeldvorming van een kascommissie dat er een 
gezinslid en een buurvrouw van de voorzitter van 
Plaatselijk Belang deel van uitmaken. Antwoord: We 
hebben het volste vertrouwen in de integriteit van 
beide kascommissie leden. Uiteraard staat het u vrij 
om zich aan te melden voor de kascommissie van 
volgend jaar.

Het bestuur van Plaatselijk Belang wil de leden 
hartelijk bedanken voor de positieve bijdragen aan 
deze bijzondere jaarvergadering. 

Namens Plaatselijk Belang Raerd
Baukje van Vilsteren
Tjitske Kamstra
Clara Rosier
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Ambachtsbakker Sybesma 

*    Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook 
 een leuke tip als kado.
*    Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt 
	 u	koffie	of	thee	krijgen	op	ons	terrasje.
*    Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt.
*    Reklame’s staan in de Skille vermeld.
*    Ontbijtservice.
*    s`Maandag kunt u gebak afhalen op bestel in onze 
 winkel te Boksum.
*    Ook kunt u s`ochtends vroeg altijd in Boksum terecht
 om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw 
 werk bijvoorbeeld.  

www.ambachtsbakker.nl / email: bakkerijsybesma@hetnet.nl
Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-38770942

Openingstijden Mantgum:

Dinsdag t/m donderdag:
 8.30 - 18.00 uur
Vrijdag: 
 8.00 - 18.00 uur
Zaterdag:
 8.00 - 16.00 uur

Praet mar raak 
Deze keer zal Jan Jurjen van der 
Meer vertellen wie hij is en wat 
hem zoal bezighoudt. Barst maar 
los! 

Waar en in welk jaar ben je 
geboren? 
Ik ben geboren te Akmarijp op 
Sinterklaasavond in 1980.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen? 
Ik ben sinds 2008 samen met 
Anneke en we hebben samen twee 
kinderen, Jurre van 9 en Else van 
7 jaar.

Wat doe je overdag? 
Ik werk voor Yource als planner. 
Yource doet onder andere de 
klantenservice van verschillende 
grote bedrijven. Ik maak voor zo’n 
350 medewerkers het wekelijkse 
roosters, nu al meer dan een jaar 
volledig vanuit huis. 

Hoelang woon je al in Raerd? 
We wonen alweer zo’n 5,5 jaar in 
Raerd. 

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)? 
Ik zit bij de OV van ‘t 
Raerderhiem. 

Wat is je favoriete muziek? 
Ik vind vanalles leuk en het ligt 
een beetje aan het moment. Ik 
ben een kind van de nineties en 
luisterde toen naar o.a. Metellica 
en Nirvana. Dit vind ik nog steeds 
leuk. Mijn laatste liveconcert was 
Muse in Nijmegen. 

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken? 
Nergens voor. Behalve misschien 



PRAET FAN RAERD Pagina 11

als het huis in brand staat.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby? 
Ik ben een gamer. Verder houd ik 
van ompielen met onze vijver en 
wat tuinieren. 

Wat vind je het lekkerste eten? 
Ik houd van Mexicaans of van een 
goed stuk vlees. En natuurlijk een 
lekker broodje kip van Heman. 

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer? 
We hebben een Skoda en een Ford 
Ka. Ik heb niet zo veel met auto’s. 

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit? 
Bij Reality-TV. Daar snap ik niks 
van.

Welk boek lees je op dit 
moment? 
Op dit moment lees ik het science 
fictionboek	Seven	Eves	van	Neal	
Stephenson.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend? 
Lekker buiten zijn met mooi weer. 
Zo nu en dan ga ik een weekendje 
gamen met vrienden. Een LAN 
party noem je dat.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd? 
Het liefst naar een warm land. 
Met koud bier, en een goed 
zwembad.

Wat is jouw beste eigenschap? 
Wat is de slechtste? 
Slechte eigenschappen heb ik 
niet. M’n beste eigenschap is m’n 
zelfkennis. 

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie? 

Het mooiste plekje van Raerd 
vind ik mijn achtertuin op een 
mooie zonnige dag. De minst 
mooie plek van het afgelopen jaar 
was het lege dorpsplein in het 4e 
weekend van augustus.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd? 
Ik mis vooral de sociale 
activiteiten in het dorp zoals de 
Merke. 

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen? 
Ik zou wel eens een praatje willen 

maken met Elon Musk. Ik ben 
benieuwd hoe een normale dag 
voor hem eruit ziet.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen? 
Het huis afbetalen, investeren,  
minder werken, een keer vaker 
op vakantie. Als het echt een 
belachelijk bedrag zou zijn dan 
zou ik de Mûzel wel wat meer 
bevaarbaar willen maken.

Bedankt JJ voor je openhartigheid 
en medewerking.
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De Puppywens
Er was eens een Grote Zwitserse 
Sennenhond en haar naam 
is Evi. Ze woont bij Ada en 
haar gezin op de boerderij en 
zoals het haar rasstandaard 
betaamt is Evi een robuuste en 
imposante verschijning met een 
opmerkzaam en onbevreesd 
karakter. Binnen een leuke 
gezinshond, maar buiten een 
eigengereide erfhond, die 
absoluut niet over zich heen 
laat lopen. En aangaande 
gezinsplanning vertoefde 
Evi niet bepaald op dezelfde 
golflengte als haar bazin. Een 
bijzonder apart portret, hetgeen 
duidelijk moge worden uit het 
volgende ongelooflijke relaas.

Wat zou het toch leuk zijn om bij 
Evi een nestje te fokken, zo werd 
er in huize Ada gedacht. Dus 
werden er plannen gesmeed en 
stappen ondernomen. Dat bleek 
niet van een leien dakje te gaan. 
Diverse pogingen strandden stuk 
voor stuk. Of Evi moest de reu 
niet, of de reu mocht haar niet, 
of het kwam gewoon überhaupt 
niet eens tot ‘vastzitten’. Elke keer 
wéér	een	teleurstelling	die	steevast	
eindigde met een negatieve 
echo bij ons op de praktijk. En 
schijnzwangerschap, dat dan weer 
wel… 

Er werd niet alleen in de 
spaarzame genenpool van de 
eigen rasvereniging gezocht, maar 
gaandeweg werd ook Ada minder 
kieskeurig. Een pronkrug als 
vader leek haar op een gegeven 
moment zelfs een leuke combi. 
Ondertussen waren we allang 
overgestapt op bloedprikken bij 
Evi om precies het juiste moment 
van conceptie te duiden. Maar 
ook dat mocht niet baten. Ada 
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was er begin vorig jaar wel klaar mee en besloot 
Evi te laten steriliseren. Was ze meteen van de 
schijnzwangerschap af.

Maar toen brak helaas de Covid-pandemie uit. 
Nederland ging in de lockdown en in die eerste 
periode moest onze praktijk alle geplande, niet 
spoedeisende operaties afzeggen. Waaronder ook 
die van Evi. Eind mei werd Evi dus gewoon weer 
loops.	Er	werd	bedacht	om	het	dan	nog	één	keertje	
te proberen. Weer werd er bloed geprikt en een reu 
uitgezocht. Maar nu kwam het zelfs niet eens tot een 
dekking! Na onenigheid met de baas van de reu, die 
natuurlijk vond dat het aan Evi lag, dacht Ada: ‘geen 
gesodemieter, ik weet een leuke Labradorreu, wat kan 
het mij ook schelen; we proberen het gewoon!’ En die 
Labrador wilde wel dekken. Bingo! En het laat zich 
raden: een maand later bleek Evi op de echo drachtig. 
De vlag ging uit in huize Ada! 

In augustus was Evi uitgerekend, uitgerekend in 
het allerlaatste weekend dat ik dienst had. Op 
vrijdagmiddag onder het spreekuur startte de 
bevalling. Meteen na de laatste patiënt ben ik even 
wezen kijken. Alles leek prima en geduld was het 
devies. Maar er kwamen echter geen persweeën, 
wel vloeide Evi anderhalf uur later plotseling een 
groene substantie. Dat deugt niet als er nog geen 
pups zijn! Pijlsnel werd de OK in gereedheid gebracht 
en de aanstaande moeder kwam naar de praktijk. 
De keizersnede ging vliegend; ik trof zes pups aan, 
waarvan twee al overleden waren en eentje erg 
afwijkend. Die laatste hebben we laten gaan, maar 
de drie resterende puppies waren gelukkig prima 
gezond en vol levenslust! Evi kwam vlot en goed uit 
de operatieroes, maakte rustig kennis met haar drie 
pups en vol goede moed toog Ada samen met het zó 
gewenste nestje en haar Evi naar huis! 

Al om zeven uur de volgende ochtend werd ik gebeld: 
‘Menno, je wilt het niet geloven, maar die hond van 
mij	heeft	één	pup	doodgebeten	en	de	andere	twee	
gewoon opgevreten…’ Daarna was het even heel stil 

op de lijn. Zo leerde Evi ons dat wij mensen kunnen 
wikken wat we willen, maar dat de natuur beschikt. 
Inmiddels	is	Evi	wél	daadwerkelijk	opnieuw	onder	
het mes gegaan en er zullen geen nestpogingen meer 
volgen,	zo	werd	definitief	nuchter	besloten.	Dus	
eindigt dit wrede ‘sprookje’ met de wens dat Ada & 
Evi, desondanks, samen nog een lang en gelukkig 
leven tegemoet mogen gaan.

© April 2021
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PRikpreveltsje
“Overjarig” de PRimeur, doe mocht “Oud”, dêrnei “Belegen”.

(Myn lichting dus). Juster hawwe sy him by my set, de PRik! In segen?
Alles rûn op rôltsjes, gjin PRikjelûkerij of PRakkesaasje. 

Wannear en wêr waard my al frege, ik ha mar sein dat ik my skik.
Datum doe PRobleemloas PRikt en Snits… goede lokaasje!

Op snein noch wol, ier op ‘e jûn, bedoelde PRikplak samar fûn!
Giele hesjes freunlik heine, wêr parkeare? Sy ‘t ús seine.

Binnen doarren ‘t PRotokol, net sa slim want ’t wie net fol.
Sûnder omhaal, PRompt op tiid en PRo Deo, sûnder striid.
PRyslik pripke tsjin de kwaal, dêrnei op nei ‘t wachtlokaal!

Mar prinshearlik sitst dêr net want der wurdt goed op dy let.
Weagje ’t net en naai hurd út, wol mei ’t kapke fan ‘e snút.

PRominint dy mânske klok, rint traag as in âlde sok.
Stiest wer yn ‘e frisse lucht, witst wol ’t wie eins mar in sucht.

PRoteksje, offerke foar ’t goede doel, wat sei destiids omke Roel?
NET STINNE, HINNE!!!

Heidi

Kerknieuws 
Besloten we ruim een maand 
geleden om in april toch nog 
maar geen kerkdiensten te 
houden, inmiddels durven we 
het wel aan om in mei de draad 
weer op te pakken. Een aantal 
gemeenteleden is al of wordt 
komende maand gevaccineerd 
en bovendien is de kerk groot 

genoeg om onderling een 
redelijke afstand te bewaren. 
Nemen we daarbij dan ook nog 
de coronaregels in acht, dan 
lijkt niets een hervatting van de 
kerkdiensten meer in de weg 
te staan. Al weet je het nooit 
helemaal zeker natuurlijk.

Het streven is ook om in het 
najaar de Focus-activiteiten 
weer op te pakken. En ook 
met Sneinsbarren op de vierde 
zondag van de maanden oktober, 
november, februari en maart, 
waar we twee jaar geleden zo 
voortvarend mee zijn gestart, 
zouden we heel graag weer willen 
beginnen. Na de zomer is daar 
ongetwijfeld meer over bekend.

Vers van de pers is het bericht 
dat ook Tsjerkepaad weer 
georganiseerd gaat worden in 

kerken waar dat verantwoord 
is. Zelf denken we dat de 
Laurentiuskerk groot genoeg 
is om de openstelling op de 
zaterdagmiddagen in juli, 
augustus en begin september 
mogelijk te maken. In de kerk zal 
dan een expositie te zien zijn van 
schilderijen van Ulke Wiersma 
uit Tsjerkwerd. Hij is oud-
inwoner van Raerd en heeft een 
serie steenformaties geschilderd. 
Als het zover is, komen we hier 
uiteraard uitgebreid op terug.

Laten we hopen dat de plannen 
van ons demissionaire kabinet 
gerealiseerd kunnen worden en 
de lockdown begin juli voor het 
grootste deel van de baan is. Nog 
even volhouden dus!
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‘                                                           
                                                                                                   SMASHING NEWS        

 

 
Onze baanonderhoudscommissie is al druk bezig geweest om onkruid weg te halen. En deze week komt 
Antea groep de tennisbanen van een nieuwe laag gravel voorzien en worden de lijnen gelegd. Dus, vanaf 
eind deze week kan er weer buiten gespeeld worden. Dit mag met 4 personen per baan, met 
inachtneming van de basis Corona regels (Houd anderhalve meter afstand van elkaar) 
 
Avondtennis 
 
Volgende week, dinsdag 20 april wordt er gestart met avondtennis. Er  wordt in eerste instantie een 
schema gemaakt tot eind mei, om leden ook nog later dit jaar de gelegenheid te bieden om mee te doen. 
Heb je je nog niet opgegeven voor avondtennis en lijkt het je toch leuk, stuur ons dan mail met de dagen 
waarop je wilt spelen (dinsdag/donderdag om de week). Email : tennisclubraerd@gmail.com 
 
Jeugdtennis – Maak Kennis met Tennis 
 
Vanuit de basisschool hebben wij het verzoek gekregen om mee te doen met de Koningsspelen op vrijdag 
23 april. Er worden dan diverse sportieve activiteiten georganiseerd en wij hebben het verzoek gekregen 
om een tennisclinic te verzorgen. Dat gaan we doen en we maken van de gelegenheid gebruik om aan 
geïnteresseerde  jeugdleden een viertal gratis vervolglessen aan te bieden. Zo kunnen kinderen kosteloos 
kennis maken met tennis. (Wij verzorgen een trainer en materiaal). Alle kinderen krijgen na afloop van de 
Koningsspelen een brief met meer details.  
De lessen worden aangeboden op maandagmiddag om 15.00 uur op 10, 17, 31 mei en 7 juni. 
 
 Tennisclinics senioren  
  
Vind je het leuk om in een klein groepje je basisvaardigheden van tennis te verbeteren,  geef je dan op 
voor de tennisclinics voor senioren.  In eerste instantie wordt een viertal sessies van 60 minuten 
georganiseerd op de woensdagavond, om 20.30 uur op 28 april, 12, 19 en 26 mei. En dat voor maar 
30,00 euro!! 
 
Aanmelden kan  tot zondag 25 april.  
Stuur een email naar : tennisclubraerd@gmail.com met je naam, emailadres en mobiele nummer. 
 
Lidmaatschap  
Als je nog niet lid bent van onze vereniging, maar na het lezen van deze nieuwsbrief zo enthousiast bent 
geworden, meld je dan aan als nieuw lid op onze website. Je bent van harte welkom!  
 
Met sportieve groet, 
Bestuur TC Raerd  
 
Lees de laatste nieuwtjes ook op onze website : tennisclubraerd@gmail.com  
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Tryntsje Schaap 

It Fintsje 16 

9012 CR Raerd 
 
 
 

Telefoon: 06-43832299 
E-mail: tryntsjeschaap@hotmail.com  

Steekje Los? 
Laat het naaien. 

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding 
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Koken met... 
Emi Houwing

Ruim 40 jaar woon ik nu, samen 
met Roel, aan de Slotsdyk. Eerst 
met ons gezin met twee kinderen, 
maar nu al weer zo’n 20 jaar met 
zijn tweeën. Het lijkt me leuk om 
een Fins recept door te geven. 
Hoezo Fins? Mijn vader kwam als 
oorlogscorrespondent via Polen in 
Finland terecht. In Helsinki liep 
hij een jonge Finse vrouw tegen 
het lijf, en trouwde met haar. In 
Soestdijk, waar ik ben opgegroeid, 
aten we vaak Finse kost.

De karakterverschillen tussen 
Hollanders en Finnen komen 
grotendeels overeen met die 
tussen Hollanders en Friezen. 
Ook de smaak op het gebied 
van eten komt aardig overeen. 
Doorgaans is het Finse eten 
puur en stevig. Veel komt uit de 
nabije natuur, zoals vis, bessen 
en paddenstoelen. Rendiervlees, 
dat dungesneden op ons 
rookvlees lijkt, is een Noordelijke 
delicatesse. Ik kies voor een 
Finse maaltijdsoep¸ kesäkeitto. 
In Finland wordt die in de zomer 
gegeten.

Kesäkeitto

Ingrediënten 
2½ kop water
1 eetlepel suiker
¼ theelepel zout
beetje bloem
2½ kop melk

300 gram diepvries doperwten
½ bloemkool in rozetjes
1 grote wortel in blokjes
5 kleine geschilde en in vieren 
gesneden aardappelen
1 eierdooier
2 eetlepels boter
1 eetlepel gehakte peterselie of 
kervel

Bereidingswijze
Breng in een pan het water met 
de suiker en het zout aan de 
kook. Voeg de melk , erwten, 
bloemkool, wortel en aardappelen 
toe en laat het 15 minuten 
zachtjes koken tot de groenten 
gaar zijn. Roer de geklopte 
eierdooier met twee eetlepels hete 
soep en voeg dit mengsel aan de 

soep toe. Kruid het naar smaak en 
voeg de boter toe. Bestrooi met 
gehakte peterselie of kervel. Ook 
kun je er wat garnalen of stukjes 
zalm in doen. Gehaktballetjes 
of gesneden worstschijfjes kan 
natuurlijk ook.

Vaak komen er nog 
pannenkoekjes bij bij wijze van 
dessert. Deze worden belegd met 
met cranberries of rodebessenjam. 
Doe als de Finnen en drink als 
afsluiter een kop koffie. Voor 
de Finnen is elk uur van de dag 
koffietijd. Tafeldrank: melk en/of 
bessensap.

Smakelijk eten!
Hÿvää ruoka halua!
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Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaar

TTT 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22
III www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl

zorgvuldig 
en met aandacht

Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier

 

Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân 
 

Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar 
 

Oedsmawei 13  9001 ZJ GROU  tel. 0566 - 60 14 64  E-mail: info@dierenartsgrou.nl 
 

Websites:  www.dierenartsgrou.nl  en  www.bistedokter.nl 
 
Telefonisch spreekuur:  maandag t/m zaterdag 8.00 - 9.30 u. 
 
Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak! 
 
Balie geopend:  Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 
 
 

 
 
     
 
                             
 
 

 

Op in moaie maitiidsdei

April

En it sprekwurd sei it, 
“doet wat hij wil”.

En dat kinne wij no 
fernimme.

Dan skynt de sinne.
En tinkst , ik moat in 

eintsje rinne 
en komt der in hagelbui.

Mar it wurdt grif 
wer better.

Dan sitte we lekker bûten 
yn de sinne, hearlik!
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Kleurplaat voor de jeugd
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Elke zaterdagochtend tussen 
10:00 en 12:00 verkoop van 
vlees van eigen koeien.

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979
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Gymjuf Jettie Anema stopt
Het is alweer een paar jaar geleden dat ik in Raerd gymles kwam geven, super leuk! Eerst in de ‘oude’ zaal met houten 
vloer en hoge ramen maar met verouderde materialen. Vorig jaar mochten we genieten in de prachtig verbouwde 
nieuwe zaal. En toen was het stil...Corona! We mochten niet meer de zaal in om lekker bezig te zijn met die mooie 
gymsport en ook nu mogen we nog steeds niks. Na lang nadenken heb ik besloten om te stoppen met lesgeven, want 
het is tijd om het gym-stokje door te geven aan een ander.

Ik	heb	het	heel	erg	naar	mijn	zin	gehad	bij	jullie	en	vreselijk	genoten	van	alle	lieve	spontane	gymkinderen	en	fijne	
contacten met de ouders en bestuursleden. Hopelijk kunnen we nog een sportieve afsluiting organiseren, want zo 
stoppen	is	niet	mijn	bedoeling.	Wel	wil	ik	iedereen	alvast	bedanken	voor	de	fijne	samenwerking	en	een	lieve	groet	
aan alle kinderen!

Jettie Anema

Gymjuf gezocht
Doordat gymjuf Jettie stopt, zijn wij voor na de zomervakantie ook opzoek naar een gymjuf. Ben je of ken je iemand 
die gymles mag/kan geven? Laat het dan een bestuurslid van de OSO weten. 

Kidsdance en streetdance
De kidsdance en streetdance lessen zijn gelukkig weer opgestart. Juf Kimberly danst met de kinderen op het 
sportveld. Hopelijk kunnen we binnenkort weer meer sporten op gaan pakken.

Aanbod OSO 

Maandag:
•	Kindergym 17.15 – 19.45 uur (meerdere groepen) 
•	Dancefit	20.00	–	21.00	uur	

Donderdag:
•	Volwassenengym 09.00 – 10.00 uur 
•	Kidsdance 15.30 – 16.15 uur 
•	Streetdance 16.15 – 19.45 uur (meerdere groepen) 

Voor al uw vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl  Let op: .NL  
Volg O.S.O Raerd ook op Facebook via www.facebook.com/osoraerd. Like onze pagina en blijf op de hoogte van 
het laatste nieuws van de gymnastiekvereniging OSO.

Bestuur O.S.O te Raerd: 
Nynke de Hoop, Jitske Klaversma, Grietsje Schaap, Teatske Punter, Petra Viëtor, 
Aafke Wijnstra en Tamara Struiving
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Raerder Bosk 
Hoogseizoen in het Raerder 
Bosk

Zoals u al veel vaker gelezen 
hebt, is iedere woensdagmorgen 
een ploegje vrijwilligers aan het 
werk in het Raerder Bosk of, zo 
u wilt, Park Jongemastate. Het 
hele jaar wordt er geschoffeld, 
gesnoeid, gehekkeld, verplant, 
gezaagd en gesjouwd, maar al 
deze werkzaamheden dienen een 
hoger doel, ze werken naar een 
hoogtepunt in de natuur beleving. 
En dat is nu: er groeien en bloeien 
nu zovele stinzenplanten, dat je 
ogen tekort komt. Dat weten ook 
de vele wandelaars, al dan niet uit 
Raerd, die zichtbaar genieten van 

al deze fleurige pracht. 

In februari zag alles wit van de 
sneeuwklokjes, maar daarna 
dienden zich direct de fleurige 
holwortel en vingerhelmbloem 
aan, die ook nu nog bloeien. In 
deze paar weken kom je eigenlijk 
ogen tekort, al moet je soms even 
zoeken. Om te beginnen staat nu 
de gele bos- of wilde tulp volop 
te bloeien, vooral goed te zien 
bij de slootkant aan de westelijke 
singel. Zon en licht heeft de 
bostulp nodig en een vochtige 
voedselrijke bodem. En dan…, en 
dat al jaren en jaren lang, staan 
ook de keizerkronen trots en 
standvastig op hun vaste plek en 
in volle bloei.

En er bloeit meer: het 
zomerklokje, de blauwe anemoon, 
het longkruid, het witte hoefblad, 
de daslook, de wilde hyacint en 
het speenkruid. Speenkruid? Dat 
is toch geen stinzenplant? Nee, 
maar wel een wondertje, de plant 
zorgt er voor dat met een beetje 
zonneschijn het hele bosk geel 
kleurt. Geniet nu maar van al dit 
moois, want in Coronatijd hebben 
we beweging en frisse lucht nodig, 
net als veel kleur en vrolijkheid 
om ons heen. Maar wacht niet te 
lang, want het fluitenkruid rukt 
op en over niet al te lange tijd 
gaan al deze bloeiende planten 
‘kopje onder’. 

Ineke Schulting



Raerders
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Tomke

Dizze foto fan in tomke mei nêst, neist de foardoar 
bij Henk Hainje, krigen wy fan Geart Leystra. De foto 
is nommen mei in telelins en it ljocht wie net ideaal, 
dêrom net sa skerp, mar toch in prachtig plaatsje!

  
  

  Gratis op te halen

Inktcartridges voor Epson printer, 

alle kleuren i.v.m. aanschaf nieuwe printer.

G. Leystra / C. Vlaarkamp, Smitshoeke

MS collecteweekVan 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke 

huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS 

Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar 

collectanten in Raerd. Help jij ons in de strijd 

tegen de zenuwslopende ziekte multiple 

slerose (MS)? Meer informatie en aanmelden: 

www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.

Oproep!
In de periode van 10 mei t/m ongeveer halverwege september 2021 zijn wij op zoek naar 
iemand die wekelijks het dorpshuis en de kantine wil schoonmaken. Meer info beschikbaar bij 
Roel Punter, Anneke Veenstra of via stichtingdoarpshusraerd@gmail.com

Verhuisbericht

Nieuwe sleutels
Nieuwe buren
Verhuizen betekent
Nieuwe avonturen

In Raerd liggen voor ons gezin veel herinneringen. 
Het was dan ook met gemengde gevoelens dat we 
op 30 april uit De Pôlle zijn vertrokken naar onze 
tijdelijke woning in Joure. Rond de zomer hopen 
we te starten met de bouw van onze nieuwe woning 
aan It Kromme Far te Broek Zuid. Omdat we nog 
regelmatig in Raerd langs zullen komen zeggen we 
“Tot ziens”!

Ynso & Evelien
Lientje en

Anna 


